REGULAMIN IMPREZY URODZINOWEJ

1. Przyjęcie urodzinowe jest organizowane pod adresem: Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3,
Warszawa.
2. Termin przyjęcia urodzinowego rezerwowany jest w osobiście, telefonicznie lub mailowo.
3. Całkowita opłata za organizację przyjęcia urodzinowego wynosi 700 zł.
4. Organizacja przyjęcia urodzinowego zostaje uruchomiona po wpłaceniu zaliczki w kwocie 300
zł. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu. Jeśli zaliczka nie
zostanie wpłacona w ciągu 7 dni od dnia zarezerwowania terminu przyjęcia urodzinowego,
rezerwacja zostaje anulowana. Wpłat można dokonywać na konto Stacji Muzeum: Bank PKO B.P.
nr 32 1020 1026 0000 1102 0270 2629 lub w kasie Stacji Muzeum. Wpłacana zaliczka dotyczy
konkretnego terminu i nie podlega zwrotowi.
5. Dopłatę do zaliczki w wysokości 400 zł, o której mowa w pkt. 4, należy uiścić w kasie Stacji
Muzeum w dniu przyjęcia urodzinowego.
6. Na czas trwania przyjęcia urodzinowego udostępniamy oddzielną salę urodzinową. Sala
urodzinowa jest do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości. Czas wynajmu wynosi 2 godziny,
licząc od godziny ustalonej przy rezerwacji. Nie ma możliwości wydłużenia czasu urodzin.
7. Maksymalna liczba to 25 osób (łącznie z jubilatem oraz osobami dorosłymi), za które
Zamawiający uiszcza opłatę znajdującą się w ofercie urodzinowej. Opłata ta nie ulega
zmniejszeniu, jeśli liczba osób jest mniejsza.
8. Poczęstunek urodzinowy dostarczają rodzice.
9. Dzieci mogą spożywać poczęstunek tylko w sali urodzinowej.
10. Stacja Muzeum (Właściciel/Personel) nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w
salach wystawowych oraz w sali urodzinowej.
11. Za gości zaproszonych na przyjęcie urodzinowe w Stacji Muzeum odpowiedzialny jest prawny
opiekun jubilata.
12. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania
Stacji Muzeum.
13. Harmonogram imprezy urodzinowej (120 minut)
a. zwiedzanie sal wystawowych z przewodnikiem (ok. 30 minut)
b. poczęstunek (ok. 20 minut)
c. zabawy z animatorem w sali urodzinowej (ok. 40 minut) - scenariusz zabaw przygotowywany
jest indywidualnie przez animatora i uwzględnia wiek jubilata
d. zwiedzanie skansenu z przewodnikiem (ok. 30 minut)
Harmonogram może ulec zmianie za zgodą przewodnika i animatora.

